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2022 ഫെബ്രുവരി 22-ന് പാരീസിഫെ ഇന്താ-പസെിക്കിഫെ സഹകരണത്തിനായുള്ള 
EU മിനിസ്റ്റീരിയൽ ന്ൊറത്തിൽ വിന്േശകാരയ മബ്തി ന് ാ. എസ്. ജയശങ്കറിന്ഫറ 
പങ്കാളിത്തം 
2022 മാർച്ച് 21 

 

1. വിന്േശകാരയ മബ്തി ന് ാ. എസ്. ജയശങ്കർ 2022 ഫെബ്രുവരി 20 മുതൽ 23 
വഫരയുള്ള തീയതികളിൽ ബ്ൊൻസ് സന്ദർശിച്ചു, അവിഫെ അന്േഹം EU 

കൗൺസിെിന്ഫറ ബ്പസി ൻസിയുഫെ ഭാഗമായി ബ്ൊൻസ് സംഘെിപ്പിച്ച ഇൻന് ാ-
പസെിക്കിഫെ സഹകരണത്തിനായുള്ള EU മിനിസ്റ്റീരിയൽ ന്ൊറത്തിൽ പഫങ്കെുത്തു. 

 

2. ന് ാ ജയശങ്കർ ന്ൊറത്തിന്ഫറ ഉദ്ഘാെന ഫസഷനിൽ സംസാരിച്ചു,ബ്ൊൻസിഫെ 
ബ്ൊൻസ് യൂന്റാപ്പ് വിന്േശകാരയ മബ്തി ജീൻ-ഫയവ്സസ് ഫെ ബ് ിയാൻ,വിന്േശകാരയ 
സുരക്ഷാ നയ വിഭാഗത്തിഫെ യൂന്റാപയൻ യൂണിയൻ ഉന്നതതെ ബ്പതിനിധി/ 
യൂന്റാപയൻ കമ്മീഷൻ വവസ് ബ്പസി ണ്ട് ന്ജാഫസപ് ന്രാഫറൽ, വിന്േശകാരയ,, 
യൂന്റാപയൻ കമ്മീഷന്ഫറ ആേയ വവസ് ബ്പസി ന്് ബ്ൊൻസ് െിമ്മർമൻസ്, 

കംന്രാ ിയയുഫെ ഉപബ്പധാനമബ്തിയും വിന്േശകാരയ മബ്തിയുമായ മിസ്റ്റർ ബ്പാക് 
ന്സാന് ാൺ, ഇന്താന്നഷയൻ വിന്േശകാരയ മബ്തി ഫറത്ന്നാ ഫെസ്റ്റാരി 
ബ്പിയാൻസാരി മർസുേി, ജപ്പാൻ വിന്േശകാരയ മബ്തി ഹയാഷി ന്യാഷിമാസ 
എന്നിവരും പഫങ്കെുത്തു.തന്ഫറ ബ്പഭാഷണത്തിനിഫെ, ന് ാ ജയശങ്കർ യൂന്റാപ്പും 
ഇന്താ-പസെിക്കും തമ്മിെുള്ള ഫപാതുവായ ഫവെലുവിളികഫളക്കുറിച്ചും 
സഹകരണത്തിന്ഫറ സാധയതകഫളക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു, ഇക്കാരയത്തിൽ 
ബ്ൊൻസിന്ഫറ ബ്പധാന പങ്ക് എെുത്തുപറയുകയും ഫ്തുതുസംരക്ഷിത 
ന്മ െകളുഫെ സുസ്ഥിരമായ മാന്നജ്ഫമന്റിന്ഫറ കാരയത്തിൽ, സംരക്ഷിത 
ബ്പന്േശങ്ങളിഫെ  ബ്പധാന ഇൻന് ാ-പസെിക് പബ്ലിക് / വബ്പവറ്റ് നാച്ചുറൽ 
പാർക്ക് മാന്നജർമാർക്കിെയിൽ നിെനിൽക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളും വവേഗ്ധധയവും 
ന്ശ രിക്കുകയും പങ്കിെുകയും ഫ്യ്യുന്നതിെൂഫെ, ഇൻന് ാ-പസെിക് ന്മ െയിൽ 
ന്ശഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ െക്ഷയമിെുന്ന  "ഇന്താ-പസെിക് പാർക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് 
" എന്ന ന്പരിെുള്ള ഇന്താ-ബ്െഞ്ച് സംരംഭവും ഫെ ബ് ിയനുമായി ന്്ർന്ന്  
അന്േഹം ബ്പ യാപിച്ചു. 

 

3. മൂന്ന് റൗണ്ട് ന്െരിളുകൾക്ക് ്ുറ്റുമായാണ് ന്ൊറം സംഘെിപ്പിച്ചത്, അതിൽ 
പഫങ്കെുത്തവഫരെലാം ഫപാതുവായ ആശങ്കയുള്ള ബ്പധാന വിഷയങ്ങൾ ്ർച്ച 



ഫ്തുതു. അെുത്തിഫെ സവീകരിച്ച യൂന്റാപയൻ  യൂണിയൻ ഇൻന് ാപാസിെിക് 
സ്ബ്ൊറ്റജിയുഫെയും ന്ലാരൽ ന്ഗറ്റ് ന്വ സ്ബ്ൊറ്റജിയുഫെയും ഫവളിച്ചത്തിൽ 
യൂന്റാപയൻ യൂണിയനും അതിന്ഫറ ഇൻന് ാപാസിെിക് പങ്കാളികളും 
തമ്മിെുള്ള സഹകരണത്തിനുള്ള ആശയങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളും മീറ്റിംഗിഫെ 
്ർച്ചകളിൽ വിഷയമായി.ഇവ  1.) സുരക്ഷയും ബ്പതിന്രാധവും, 2.) 

കണക്റ്റിവിറ്റിയും  ിജിറ്റൽ ബ്പശ്നങ്ങളും, കൂൊഫത 3.) ആന്ഗാള ഫവെലുവിളികൾ: 
കാൊവസ്ഥ, വജവവവവിധയം, സമുബ്േം/ ആന്രാഗയം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ 
ബ്പധാനമായും ബ്ശദ്ധ ന്കബ്ന്ദീകരിച്ചു. "സുരക്ഷയും ബ്പതിന്രാധവും" എന്ന 
വിഷയഫത്തക്കുറിച്ചുള്ള വട്ടന്മശ ്ർച്ചയിൽ ന് ാ ജയശങ്കർ പഫങ്കെുത്തു, വെക്ക്-
പെിഞ്ഞാറൻ ഇതയൻ മഹാസമുബ്േത്തിൽ ഏന്കാപിത സമുബ്േ സാന്നിധയം എന്ന 
ആശയം വിപുെീകരിക്കുഫമന്ന് യൂന്റാപയൻ യൂണിയൻ ബ്പ യാപിച്ചു.ഇത് 
ഇൻന് ാ-പസെിക് ന്മ െയിഫെ സ്ഥിരതതുക്കും സുരക്ഷതുക്കും കൂെുതൽ 
പിതുണ നൽകുന്നതിനും നാവിക വിനയാസങ്ങൾ ഏന്കാപിപ്പിക്കുന്നതിനും 
യൂന്റാപയൻ ബ്പവർത്തനങ്ങളുഫെ ന്യാജിപ്പ് ന്ബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇൻന് ാ-
പസെിക്കിഫെ പങ്കാളികളുമായി  സമുബ്േ വയായാമങ്ങളും ന്പാർട്ട് ന്കാളുകളും 
ഉൾപ്പഫെയുള്ള വിവര വകമാറ്റവും സഹകരണവും സുഗമമാക്കുന്നതിനും 
സഹായകമാകുന്നതാണ്. 

 

4.  ിജിറ്റൽ ബ്പശ്നങ്ങളിൽ, ന്ൊറത്തിൽ പഫങ്കെുക്കുന്ന ഒമ്പത് രാജയങ്ങൾ 
(ഓസ്ന്ബ്െെിയ, ന്കാന്മാർസ്, ഇതയ, ജപ്പാൻ, മൗറീഷയസ്, നയൂസിൊൻഡ്, റിപ്പബ്ലിക് 
ഓഫ് ഫകാറിയ, സിംഗപ്പൂർ, ബ്ശീെങ്ക) സവകാരയതയും വയക്തിഗത  ാറ്റയുഫെ 
സംരക്ഷണവും സംരന്ധിച്ച സംയുക്ത ബ്പ യാപനം അംഗീകരിച്ചു.ഇത് 
ഫപാതുവായ കാഴ്്പ്പാട് ന്ബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുഫെ  ാറ്റാ 
പരിരക്ഷണ ്ട്ടക്കൂെുകൾക്കിെയിൽ ഒത്തുന്്രൽ വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി, 
ഉഭയകക്ഷിപരമായും രഹുവാരമായുമുള്ള വിശവാസന്ത്താഫെ  ാറ്റാ 
സംരക്ഷണഫത്തക്കുറിച്ചും അതിർത്തിതുക്കപ്പുറന്ത്തതുക്കുള്ള  ാറ്റാ 
ന്ലാകഫളക്കുറിച്ചും അതർന്േശീയ നയ ്ർച്ചകളും സഹകരണവും 
ന്ബ്പാത്സാഹിപ്പിക്കുകായും കൂെുതൽ വികസിപ്പിക്കുകായും ഫ്യ്യുന്നു. 

 

5. യൂന്റാപയൻ യൂണിയൻ, ഇന്താ-പസെിക് ന്മ െ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള 
അമ്പത്തിഫയാമ്പത് രാജയങ്ങളും ബ്പാന്േശിക സംഘെനകളും ന്ൊറത്തിൽ 
പഫങ്കെുത്തു:ഇവയിൽ  ബ്െഞ്ച് ന്പാളിന്നഷയ, ൊ റീയൂണിയൻ എന്നിവയുൾഫപ്പഫെ 
ബ്ൊൻസ്, ഇതയ, േക്ഷിണാബ്െിക്ക, ജർമ്മനി, ഓസ്ന്ബ്െെിയ, ഓസ്ബ്െിയ, രംലാന്േശ്, 

ഫരൽജിയം, ബ്രൂവണ, രൾന്ഗറിയ, കംന്രാ ിയ, വസബ്പസ്, ഫകാന്മാന്റാസ്, േക്ഷിണ 
ഫകാറിയ, ഫബ്കാന്യഷയ, ഫ ൻമാർക്ക്, ജിരൂട്ടി, യുവണറ്റഡ് അറബ് എമിന്ററ്റ് സ് 
,സ്ഫപയിൻ, എന്സ്റ്റാണിയ, െിൻൊൻഡ്, ബ്ഗീസ്, ഹംഗറി, ഇന്താന്നഷയ, അയർെൻഡ്, 

ഇറ്റെി, ജപ്പാൻ, ഫകനിയ, ൊന്വാസ്, ൊതവിയ, െിതവാനിയ, െക്സംരർഗ്ധ, മ ഗാസ്കർ, 

മന്െഷയ, മാെിേവീപ്, മാൾട്ട, മൗറീഷയസ്, നയൂസിൊൻഡ്, ഒമാൻ, ഫനതർൊൻഡ്സ്, 

െിെിപ്പീൻസ്, ന്പാളണ്ട്, ന്പാർട്ട് , ഫറാമാനിയ,സീഫഷൽസ്, സിംഗപ്പൂർ, ഫലാവാകയ, 
ന്ലാന്വനിയ, ബ്ശീെങ്ക, സവീ ൻ, ഫ്ക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, താതുെൻഡ്, വിയറ്റ് നാം, 



യൂന്റാപയൻ ഇൻഫവസ്റ്റ് ഫമന്് രാങ്ക്, യൂന്റാപയൻ കമ്മീഷൻ, ഇതയൻ ഓഷയൻ 
കമ്മീഷൻ, പസെിക് കമ്മയൂണിറ്റി, പസെിക് ഐെൻഡ് ന്ൊറം, ഇതയൻ ഓഷയൻ 
റിം അന്സാസിന്യഷൻ എന്നിവ ഉൾഫപ്പെുന്നു. 

 

6. ഇൻന് ാ-പസെിക്കിഫെ സഹകരണത്തിനുള്ള മബ്തിതെ ന്ൊറം, യൂന്റാപയൻ 
യൂണിയനും അതിഫെ അംഗരാജയങ്ങളും ഇന്താ-പസെിക് ന്മ െയിഫെ 
രാജയങ്ങളും തമ്മിൽ സവതബ്തവും സുതാരയവുമായ നിയമങ്ങൾ 
അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ ഭരണബ്കമം സംരന്ധിച്ച് ്ർച്ച ഫ്യ്യുന്നതിനും 
കാഴ്്പ്പാെുകൾ വകമാറ്റം ഫ്യ്യുന്നതിനുമുള്ള ആേയഫത്ത അവസരമാണ് 
ഒരുക്കിയത്.   

 

നയൂ ഫ ൽഹി, 
2022 മാർച്ച് 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website 

and may be referred to as the official press release. 

 


